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ZÁPIS  č. 1/2022  Z  JEDNÁNÍ 

KOMISE  SPORTOVNÍ  RADY  MĚSTA  PROSTĚJOVA 
 
 
Datum jednání:  24. 1. 2022 
 
Místo jednání:  obřadní síň radnice 
 
Přítomni: Bc. Miloš Sklenka, Mgr. Antonín Dušek, Ing. Richard Beneš,  

Vlastimil Ráček, Bc. Jan Zatloukal, Petr Kudláček,  
Ing. Mgr. Aleš Matyášek, Ing. Petr Lysek, Karel Piňos, 
Ing. Vladimír Průša, Ing. Pavel Dopita, MBA, LL.M. 

 
Omluveni: Mgr. Dalibor Ovečka, Petra Píchalová, PaedDr. Jiří Kremla,  

Zdeněk Gottwald, Ing. Stanislav Havlíček  
 
    
  
Program zasedání: 

1. Zahájení 
2. Dotace 2022 - DT 3 - Podpora celoroční sportovní činnosti s doložením finanční 

spoluúčasti žadatele 
3. Sportovec města Prostějova 2021 
4. Různé 
5. Diskuze a závěr 

 
 

1. Zahájení 

Předseda komise Bc. Miloš Sklenka zahájil jednání komise v 15:00 hod. 
Pověřil vedením zápisu Jana Zatloukala. Program jednání byl jednomyslně schválen. 
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2. Dotace 2022 - DT 3 - Podpora celoroční sportovní činnosti s doložením finanční spoluúčasti 

žadatele 

Předseda Miloš Sklenka přednesl přehled žádostí k hodnocení komise, zpracované tajemnicí 

komise. Ve stanoveném termínu bylo přijato celkem 24 žádostí. Požadované prostředky tvořily 

souhrnně částku 8.309.145 Kč, v rozpočtu v rámci DT 3 je na rok 2022 alokována částka 

4.450.000 Kč. 

Administrátorka vyhodnotila formální a zásadní kritéria žádostí. Všech 24 žádostí připravila k 

následnému hodnocení komise sportovní.  

Ing. Aleš Matyášek předložil matematickou analýzu dat vyplývající z žádostí. Upozornil na některé 

nesoulady v rozpočtech projektů v návaznosti na žádosti u dalších subjektů. 

Následně předseda komise nechal o návrhu hlasovat. Snížení bodového ohodnocení bylo 

zaznamenání do tabulky, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

          Hlasování (11 – 0 – 0) 

Přednesený návrh dotací byl schválen. 

 
 
 

3. Sportovec města Prostějova 2021 

Předseda komise přednesl návrh, že by slavnostní večer spojený s vyhlášením ankety mohl 

proběhnout na neobvyklém místě, jako je velodrom, nádvoří zámku či přímo na náměstí. 

Zmínil, že by bylo možné ocenit akce, jako je například otevření tělocvičny na Vápenici příp. start 

etapového závodu Czech Cycling Tour. 

Dále pak vyzval členy komise, aby do 25. 2. 2022 podávali návrhy do jednotlivých kategorií.  

 
 
 

4. Různé 

Vladimír Průša návrh, aby město pořídilo mobilní ledovou plochu nastálo a např. 

do dubna provozovalo plochu ve středu velodromu. Tuto plochu by 

mohli využívat např. i rekreační hokejisté, příp. mládežnický hokejový 

klub. 

Miloš Sklenka návrh, aby město Prostějov pořídilo LED reklamní panely, které by 

byly v majetku města, příp. jeho příspěvkové organizaci a následně je 

pronajímalo spolkům a dalším subjektům za účelem realizace 

reklamní činnosti. Panely by bylo možné rovněž použít pro propagaci 

města a jeho činností. 

Petr Lysek návrh, aby tyto panely byly víceúčelové – jak pro sportovní, tak i 

kulturní akce. Primárně v případě pořízení nejde o návratnost 

investice, ale její smysluplnost. 

Komise sportovní RMP doporučuje Radě města Prostějova pořídit 

tyto panely za předpokladů dodržení závěrů vyplynulých z diskuze.  

Hlasování (11 – 0 – 0) 

Antonín Dušek navrhuje otevření sportovišť pro veřejnost, zejména pak zimní 

stadion, aby si jej mohla veřejnost vyzkoušet. 
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5. Diskuze a závěr 

Předseda komise Bc. Miloš Sklenka poděkoval členům za aktivní přístup a jednání komise v 16:45 

hod. ukončil. 

 

 

 
 
 
zapsal: Bc. Jan Zatloukal v. r.                                                      schválil: Bc. Miloš Sklenka v. r. 
                                       předseda komise sportovní  
 
 
 
 
 
administrace zápisu:  Veronika Hyblová v. r. 
                                       tajemnice komise 
 
 
 
 
 
Prostějov  24. 1. 2022                                                                           
 

 


